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Türkiye 2014'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 1,7 büyüdü 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurtiçi 
Hasıla (GSYH) sonuçlarına göre Türkiye 2014'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 1,7 büyüdü. 
Ekonomistlerin beklentisi yüzde 2.5-3 aralığında bir büyüme gerçekleşeceği yönündeydi. 
 
Buna göre, üretim yöntemiyle GSYH, 2014 yılı üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine 
göre sabit fiyatlarla yüzde 1,7'lik artışla 33 milyar 530 milyon lira, cari fiyatlarla ise 
yüzde 10,6'lık artışla 461 milyar 654 milyon lira oldu. 

İmalat sanayinin 2014'ün üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 10,3'lük artışla 65 milyar 

437 milyon lira, sabit fiyatlarla yüzde 2,2'lik artışla 7 milyar 298 milyon lira, finans ve sigorta 

faaliyetlerinin de bu dönemde cari fiyatlarla yüzde 10,4'lük artışla 13 milyar 754 milyon lira, 

sabit fiyatlarla yüzde 5,2'lik artışla 4 milyar 208 milyon lira olduğu görüldü. 

Türkiye ekonomisi, ocak-eylül döneminde ise yüzde 2,8 büyüdü 

Öte yandan, TÜİK, yılın ilk çeyreğine ilişkin daha önce yüzde 4,7 olarak değiştirdiği büyüme 

rakamını yüzde 4,8, ikinci çeyrek için ise yüzde 2,1 olarak açıkladığı rakamı da yüzde 2,2 

olarak revize etti. 

GSYH, yılın üçüncü üç aylık döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre sabit fiyatlarla yüzde 

1,7 arttı. 

Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı 

çeyreğine göre yüzde 1,8; mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri ikinci 

çeyreğe göre yüzde 0,4 arttı. 

Hanehalkı tüketim harcamaları 

Hanehalklarının nihai tüketim harcamalarının değeri yılın üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla 

yüzde 7,1'lik artışla 301 milyar 179 milyon lira, sabit fiyatlarla yüzde 0,2,'lik artışla 21 milyar 

898 milyon lira olarak gerçekleşti. Öte yandan devletin nihai tüketim harcaması cari fiyatlarla 



yüzde 15,7'lik artışla 64 milyar 658 milyon lira, sabit fiyatlarla yüzde 6,6'lık artışla 3 milyar 

308 milyon lira oldu. 

Gayri safi sabit sermaye oluşumu değeri üçüncü üç aylık dönemde cari fiyatlarla 

yüzde 9,4'lük artışla 84 milyar 374 milyon lira, sabit fiyatlarla yüzde 0,4'lük azalışla 7 milyar 

366 milyon lira olarak hesaplandı. 

Mal ve hizmet ihracatı arttı, ithalatı azaldı 

Mal ve hizmet ihracatı cari fiyatlarla yüzde 18,5'lik artışla 129 milyar 271 milyon liraya, sabit 

fiyatlarla yüzde 8'lik artışla 8 milyar 989 milyon liraya yükseldi. 

Mal ve hizmet ithalat değeri ise söz konusu dönemde cari fiyatlarla yüzde 7,6'lık artış 

göstererek 137 milyar 833 milyon liraya yükselirken, sabit fiyatlarla da yüzde 1,8'lik azalışla 8 

milyar 677 milyon liraya düştü. 
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